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HP 971 -mustekasetitHP 971 -mustekasetit
((CN622AECN622AE, CN623AE, , CN623AE, CN624AE, CN624AE, CN626AE, CN626AE, CN627AE, CN627AE, CN628AECN628AE))

Sopii pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat ammattitason väriasiakirjat sekä mustepatruunat, jotkaSopii pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat ammattitason väriasiakirjat sekä mustepatruunat, jotka
säästävät aikaa ja joiden kierrätys on ilmaista.säästävät aikaa ja joiden kierrätys on ilmaista.

Alkuperäisten HP 971 -mustepatruunoiden musteet on kehitetty tuottamaan ammattimaisia väriasiakirjoja, jotka
pysyvät selkeinä vuosikymmeniä.  Säästä aikaa helposti vaihdettavilla ja kierrätettävillä mustepatruunoilla ja tee
vaikutus johtoon ja asiakkaisiin.

Laadukkaat pigmenttimusteet näyttäviä ja kestäviä tulosteita vartenLaadukkaat pigmenttimusteet näyttäviä ja kestäviä tulosteita varten

Saat odottamasi laadun ja suorituskyvyn HP OfficeJet Pro X -tulostimelta sille suunnitelluilla
mustepatruunoilla. Tulosta tarkkoja väridokumentteja, jotka kuivuvat nopeasti, hylkivät vettä ja
kestävät vuosikymmeniä , käyttämällä alkuperäisiä HP-pigmenttimustepatruunoita.

Voit odottaa alkuperäisiltä HP-pigmenttimusteilta huippusuorituskykyä – ne on valmistettu erityisesti
HP OfficeJet Pro X -sarjan laitteille.

Huoleton tulostus säästää aikaa ja rahaaHuoleton tulostus säästää aikaa ja rahaa

Auta työryhmiä menestymään ja säästämään aikaa tarvikkeiden hakemisessa pitkäkestoisilla ja
riittoisilla mustepatruunoilla, jotka on helppo asentaa. Saat alhaisen mustetason hälytykset ja
tulostuslaatu säilyy koko patruunan käyttöiän ajan sisäänrakennettujen älytoimintojen ansiosta.

Valitse sinulle sopivat mustepatruunat – edullisemmat vakiomustepatruunat tai paremman hinta-
laatusuhteen riittoisat mustepatruunat.

Ympäristöasiat mielessäYmpäristöasiat mielessä

Säästä resursseja ja kevennä ympäristövaikutustasi käyttämällä mustepatruunoita, jotka on
suunniteltu ympäristö huomioiden. Voit luottaa HP Planet Partners -ohjelman helppoon ja ilmaiseen
mustepatruunoiden kierrätykseen.

Vähennä ympäristövaikutuksia – HP Planet Partners -ohjelma tarjoaa helpon, maksuttoman tavan
kierrättää alkuperäiset HP-mustepatruunat.
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YhteensopivuuslausuntoYhteensopivuuslausunto

HP Officejet Pro X451dn, HP Officejet Pro X451dw, HP Officejet Pro X551dw, HP Officejet Pro X476dn, HP Officejet Pro X476dw, HP Officejet Pro X576dw

 
Tekniset tiedotTekniset tiedot

P/NP/N KuvausKuvaus Riittoisuus keskimäärin *Riittoisuus keskimäärin * Mitat (korkeus x leveys x syvyys)Mitat (korkeus x leveys x syvyys) PainoPaino UPC codeUPC code

CN622AE HP 971, alkuperäinen syaani mustekasetti noin 2 500 sivua 241,7 x 28,7 x 71,6 mm 0,14 kg 886112877309

CN623AE HP 971, alkuperäinen magenta mustekasetti noin 2 500 sivua 241,7 x 28,7 x 71,6 mm 0,14 kg 886112877323

CN624AE HP 971, alkuperäinen keltainen mustekasetti noin 2 500 sivua 241,7 x 28,7 x 71,6 mm 0,14 kg 886112877347

CN626AE HP 971XL, alkuperäinen riittoisa syaani mustekasetti noin 6 600 sivua 242×29,2×86,6 mm 0,21 kg 886112877385

CN627AE HP 971XL, alkuperäinen riittoisa magenta mustekasetti noin 6 600 sivua 242×29,2×86,6 mm 0,22 kg 886112877408

CN628AE HP 971XL, alkuperäinen riittoisa keltainen mustekasetti noin 6 600 sivua 242×29,2×86,6 mm 0,21 kg 886112877422

 
*Testattu HP Officejet Pro X451dw -tulostimessa. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisiin tai HP:n omiin testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee
huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
TakuuTakuu

Takaamme, että HP:n väripatruunoissa, mustesäiliöissä ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.

 HP Planet Partners -ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.fi/kierratys.
 Veden-, tahriintumisen- ja haalistumisenkestävyys on testattu ISO 11798 -testeillä ja HP:n sisäisessä testauksessa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printpermanence.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessaLisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

Myynnissä EU-maissa 
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2018 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut
määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä
tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen
mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
puutteista.
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